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Krajowy Zarzqd
Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow
rul. Bobrowiecka 1
00-72B Warszawa
sekretariat@pzd. pl
Dot.: palenta odpad6w zielonych

W zwiqzku z zaobserwowanymi prz_ypadkami niewiasciwego postgpowania
odpadami zielonymi w szczeg6lno6ci na terenie ogrodow dzialkowvch
zlokalizowanych miedzy al. Sobieskiego, ul. piwarskiego, ul. praseczyirskq
i ul. ldzikowskiego ofaz kontynuuiqc systematycznel akcjg eclukacyjnq w zaftresie
ograntczania lzw, ,,niskicj emisji" przypominam, ze obowiqzuje zakaz spalania
pozostalo:ici ro6linnych na terenie m.st. Warszawy w ogrodach przydomowych
i ogrodach dziatkowych. Jednoczesnie proszg o skuteczne poinformowinie
podlegajqcych Paltstwu podmiotow w m.st. Warszalvie a w szczcoolno6ci
zlokalrzowanych na terenie Dzielnicy Mokotow o r,^rw. zakazie oraz wsiazanie,
kt6re z niZej wymienionych Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych nie znajdujq sig

z

w strukturze Polskiego Zwia.zku Dziaikowcow.

W odr6znieniu od lai ubiegtych obccnie mieszkaficy r:kolicznei

zabudowy
wielorodzinnej i jednorodzinne.i (dla kl6rych spalanie odpadow na terenach ogrod6w
jest szczeg6lnie uciq2liwe) wskazywali na dodatkowy problem. Interweniulqcy
zglaszali zwiqkszenie aktywnosci dzialkowctiw (w szczeg6tnosci na lerenie
ROD Piwonia iROD Warszawianka) w zakresie spalania odpadow w- porze
wieczornej i nocnej, w tym takze duze prawdopodobienstwo pozostawiania
niedogaszonych ognisk bez dozoru na noc, CO stwarza powaine zagroienie
po2arcwe. Poza konsekwencjami, jakie mogq spotka6 osoby odpowiedzialne
za powodowanie zagrozenia pozarowego wypalanie traw, Iisci czy smieci na terenie
ogrod6w dzialkowych .iest niezgodne z obowiqzuiqcymi przepisami i stanowi
wykroczenie na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o Lrirzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach, za kt6re straznicy strazy gminnych sq uprawnieni do nakladania
grzywien $/ drodze mandatu karnego.

Dodatkowo ww. carkowity zakaz sparania pozostalosci ro6rinnych jest
zpgdny z uchwalonymi przez sejmik wojew6dztwa Mazowieckiego erogram'ami
ochrony Powietrza (uchwaly Nr 162/13 z dnia 28 pazdziernika 2013 r., N; 186/13
z dnia 25 listopada 2o13 r. oraz Nr 184/1 3 z dnia 25listopada 201 3 r. stanowiqcymi
),
obowiqzuiqce prawo rniejscowc w zakresie ochrony powietrza na lerenie agromeracji
warszawskiej.

Odpady zielone {pozostalo6ci ro6linnc) nalciy zbierad selektywnie
w worki alry mogly byd zabrane przez firmg odbierajqcq odpady komunalne operatora obslugujaccgo Dzielnicq Mokot6w - firmg LEKARO. W zwiqzku z podjgtq
przez Radg m.st. Warszawy uchwalq Nr XIV/293/2015 z dnia g lipca 20 15 r.
w sprawie okreslenia szczeg1lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug
w zakresie odhierania odpad1w komunalnych od wla!;cicieli nicruchomoi;ci
w m.st. Warszawic i zagospodarowania tych odpadow czgstotliwoSc odbioru
odpad6w zielonych z teren6w niezamieszkanych zostala zwiekszona i obecnie
wynosi 1 raz na czlery lygodnie w okresie od kwietnia do listopada. CzgstotliwoSd
odbierania pozostalo5ci ro6linnych z terenow zamieszkanych

- raz na dwa tygodnie.

Ponadto wyla6niam, ze vr przypadku m.st. Warszawy, liScie zaatakowane
szrot6wka kaszlanowcowiaczka mo2na zbierac razem z innymi
pozostaloSciarn i roSlinnynri Wszystkie selektywnie odebrane odpady ro5linne
za posrednictwem operatora obslugujAcego dzielnice Mokot6w trafiajq, bowiem,

pzez

do kompostowni MPO, gdzie poddawane sq
w biostabilizatorze, w temperaturze przekraczaj4cej

procesowi higienizacji
50oC (szrot6wek ginie

w temperaturze powyzej 40oC).

Nie zaleca siq

kompostowania zakazonych liSci

w

przydomowych
kompostownikach natomiast kompostowanie innych odpadow zielonych
jest najwla6ciwszym sposobem zagospodarowania pozostato6ci roSlinnych
na terenach zieleni w ogrodach przydomowych i dzialkowych.
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Otrzymuje :
Komenda Miejska
Pairstwowej Strazy Pozarnej
m.st. Warszawy
ul. Polna
00-622 Warszawa
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